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למרד להצטרף אוזן את הכריח זילברברג £ו לחו־־ל הסתלק צדוק
ה בהצגה והגיגים היונים בין הגבול

 האחרון, השלישי ביום שנערכה גדולה,
 החטיבות בין החלוקה כלשהו, ניטשטש
 מיפלגת־ר,עבודה, מורכבת שמהם השונות,

היש היריבויות לגמרי. כימעט ניטשטשה
 חדשות פנימיות וקואליציות בוטלו, נות

מרעותה. מוזרה אחת שכל קמו,
 ובראשם רפ״י, אנשי עצמם מצאו לפתע

 בראש־ נלהבים תומכים בן־פורת, מרדכי
ה היונים עצמם מצאו לפתע הממשלה.
 ברבין שבחרו אלא המערך, של מובהקות

 ראש־הממשלה, לתפקיד היונים כשליח
ה נתפסו לפתע בתרי־אף. נגדו ניצבים
פרם, ושימעון רבין יצחק לשעבר, יריבים
מה ובולמים שכם אל שכם עומדים כשהם
 לפתע עבר. מכל עליהם הניתכות לומות
 של כקבוצה רבין יצחק של שריו נתגלו

 להגנת לצאת מוכנים שאינם אילמים,
 היה שהוא בעת שלהם, ראש־הממשלה

 סגן נתגלה לפתע מכל. יותר לה זקוק
 מתנגדי בראש כעומד ראש־הממשלה
ראש־הממשלה.

ב חורק בכל־זאת משהו כי נראה אך
 אשר מכונה במפא״י, הגוש של מכונה
 להעריך וידעה להפליא משומנת היתה
שגי של מאד נמוכה בסבירות מאבק, בכל
ה היתר. הפעם האמיתי. כוחה את אות,

 מארגני בעוד הרת־אסון. כימעט טעות
 מספיק כוחם כי העריכו רבין נגד המרד

משמעותית, אזהרה לעברו לשלוח כדי
 עד גדול, כה כוחם כי לפתע היה נדמה

רגע. בכל ליפול עלול שרבין
ה כל משך שישב עצמו, רבין יצחק
 שכימעט צעד עשה וחיוור, שפוף ישיבה

 המתמרדים של בחוקי־המישחק מוכר אינו
 הוא המיפלגתית. התככנות אשפי נגדו,
הרים, לא מהם שאיש כפפה לעברם זרק

 אל ברגליהם אותה לדחוף ניסו וכולם
להסתירה. כדי לשולחן, מתחת

 יכולה ״הסיעה :פשוט דבר טען רבין
ל גיבוי תתן לא הסיעה אם להצביע.
אתפטר.״ אני סבסטיה, בעניין החלטתי

השתתקו. זילברברג ואברהם גרשוני צבי
 זכין דב לריצפה. ראשו השפיל שריד יוסי

:לומר מיהרה גרוסמן וחייקה דום, נאלם
עד־כדי־כך.״ יגיע שזה התכוונו ״לא

 שניהל הסיעה, יושב־ראש ורטמן, משה
 מזכיר עשתונותיו. את איבד הישיבה, את

 פעיל שותף היה אשר זרמי, מאיר המיפלגה
 שרביט את לתפוס מיהר המרידה, בהכנת

 מה שמענו ״חבר׳ה, : ואמר היושב־ראש
עכ מצביעים, לא עכשיו אמר. אחד שכל
מתפזרים.״ שיו

 את לנעול סמכות לו היתד, שלא למרות
 את ועזבו ממקומם כולם קמו הישיבה,

 מאורגנת בהפגנה משתתפים כמו החדר,
ההפגנה. את לפזר הנחייה שקיבלו מראש,
 חשיבה־מחדש החלה בבוקר למחרת כבר

המרידה. ומלבי הישיבה משתתפי אצל
 גם־ רבין להם ,שנתן האלטרנטיבות שתי 1

שאיפותיהם. עם אחד בקנה עלו לא יחד
 הסכם־הפשרה את לאשר הסכימו לא הם
 לא ומאידך המתנחלים, עם רביו של

להתפטרותו. לפי־שעה הסכימו
 חשבון־נפש לעצמו ערך מהם אחד כל

 נסיגה היתד, רובם אצל שתוצאתו מחודש,
 ו־ ראש־הממשלה, כלפי הנוקשה מהעמדה

:של מהסוג לעיתונות הבהרות הדלפת
נגד.״ הייתי לא בעצם ״אני

 שדאגו היו הישיבה אחרי שמייד למרות
אפ יורשים של שמות לעיתונים להדליף
 בינתיים כי לכולם היה ברור לרבין, שריים

 את לרשת שתוכל אחת דמות אף אין ,
מ בגיבוי ולזכות כראש־ממשלה מקומו

 הפוליטיים הגושים אחד או הקבוצות אחת
המערך. בתוך הפנים־מיפלגתיים

 מעיך
הגיצים

*  כל של עמדתו את לראות עניין *
ה של וחברי־הכנסת מהשרים אחד

 והשיחות ובפגישות הסיעה בישיבת מערך ,
אחריה. שנערכו

תומכי :לשלוש מתחלקות העמדות
 הגדר, על והיושבים רבין מתנגדי רבין,

ה תוצאת תהיה מה לראות הממתינים
למנצחים. להצטרף כדי מאבק,

רכין: תומכי
 הוא אלמוגי יום!? חיפה ראש־עיריית

 משום בעיקר ובין, של הנלהבים מתומכיו
ה הסוכנות ליושב־ראש שערב־ד,בחירות

 אלמוגי נגדו. לצאת יכול הוא אין יהודית
 הראשון ביום וכינס לעשות, הגדיל אף

 ב־ מיפלגת־העבודה לישכת את האחרון
 בראש־ התומכת החלטה בה העביר חיפה,

 קולות שלושה בכך לו והיקנה הממשלה
 שחל משה ח״כ עצמו, אלמוגי : בטוחים

ורטמן. משה וח״כ
 רבין מתומכי ביותר הנרגשת הנואמת

 שושנה ח״כ היתד, הסיעה בישיבת
 מאחדות-ד,עבודה. ארכלי־אלמוזלינו,

 את חסכה ושלא סופר־נץ, שהיא ארבלי,
בעמ תמך הוא כאשר מרבין לשונה שבט
 כאם חברי־הסיעה אל פנתה יוניות, דות

באבא. שפגעו על לילדיה מוסר המטיפה
 ישיבת לפני רבין את תקף שהוא למרות
ה עם ערך שאותו ההסכם על הממשלה

בתפ־ המחזיק שהשר ספק אין מתנחלים,

 כ־ לרבינוביץ נפלה רביו נגד המרידה
 ישיבת משך רבינוביץ,שתק מתת־שמיים.

 אחר- יומיים אולם רועמת, שתיקה הסיעה,
 בראש־ ,תמיכה הביע פומבי, בנאום כך,

 כי להבין לרבין נתן שר־האוצר הממשלה.
 יכניס אף ואולי בו תלוי ראש־ד,ממשלה

 הנשיאותית, לצמרת תודה, כאות אותו,
ה בתקופה ראש־הממשלה יצר שאותה

אחרונה.
 ראש־ בעד נוספים חברי־כנסת שני

 סגן־שר־החקלאות, הוא האחד מממשלה.
 שאותו מועדי, ג׳אכר הדרוזי השייך
 הערביים לחברי־הכנסת מעל רבין רומם

ו סגן־שר, מישרת לו והעניק האחרים
 חבר־הכנסת פראנק, יעקב הוא האחר

 נאמן יהיה כי שהודיע הגוש, איש החדש,
ה אנקוריון, ארי ח״ב ראש־ד,ממשלה.

אמו הוא אף הצהיר מתונה, כיונה נחשב
 בדש־מעילו אותו תפס כאשר לרבין, נים
הסיעה. ישיבת סיום עם

יושב־ראש תמיכת היא גדולה הפתעה

 פרס, שימעון כמו רבין, של כיורשו הוזכרו
ה אבן. ואבא אלמוגי יוסף צדוק, חיים

 היורש על לעיתונות המכוונות הדלפות
 רק אחרים שמות וציינו אבן, מחוגי באו

 כלפי יכוון לא שהכעס כדי בפעולת־הסחה,
בילבד. אבן

 החשבון והוא נוסף, חשבון היה לאלון
 יאה־ בתוך אלון של כוחו הפנים־סיעתי.
 יריבו, פיקציה. מזמן הפך דות־העבודה

 מרבית את סביבו לארגן הצליח גלילי,
 הממשלה, בישיבת זו. בסיעה חברי־הכנסת

 אלון הציע ההתנחלות, בנושא שנערכה
ש שידע בעוד להתנחלות, ועדה להקים
תפ שזה ועדת־שרים בראש עומד גלילי
 אלון, של זו הצעתו כי ספק אין קידה.

 בגלילי, אי־אמון להביע היתה שמגמתה
ביניהם. היחסים את החריפה

ישי של המארגנים משלושת אחד לכל
 גרשוני צבי שריד, יוסי _ הסיעה בת

 נימוקים יש - זילברברג ואברהם
ראש־הממשלה. נגד ליציאה משלו

למעלה? יצוו ומי יטבע מי צדוק: וחיים אלון גאל
הת לענייני ועדת־השרים יושב־ראש קיד

 ברבין. תומך גלילי, ישראל נחלות,
ה ותמיכתו גלילי, של הניציות דיעותיו
 לכך גרמו סבסטיה, בענייו ברבין מוחלטת

 נגד לצאת לעצמו להרשות יוכל שהוא
 של חוק״ ״הפרת של בנימוקים ההסכם

המתנחלים.
 התקבצו גלילי של הניצי הדגל סביב
 אחדות־העבודה, של חברי־הכנסת מרבית

 אמיר, (״ז׳אק״) יעקב איש־דימונה כמו
 אישי באופן הנאמן גיבלבר, אברהם

 גלילי להתייצבות כרמל. ומשה לגלילי,
 תמריץ גם יש ראש־הממשלה עם ותומכיו
 של באחדות־העבודה הפנימית במערכה

 מדי עושה אלון בעוד אלון. נגד גלילי
 מנהיג של התפקיד לעבר גיחות פעם

 הניצי הגוש ותומכיו גלילי הפכו היונים,
במיפלגת־העבודה. ביותר

 קיימת ממש מעוררת־גיחוך קואליציה
 בן־פודת מרדכי רפ״י. ואנשי רביו בין
 רבין של תקופת־כהונתו כל במשך היה

 מולו היחידה האופוזיציה כראש־ממשלה,
 עם יחד בן־פורת, מתייצב עתה בסיעה.

 דויד גז, מטילדה - רפ״י חברי שאר
 ראש- לימיו - הדר ועמוס קורן

שנואי־נפשם. היונים, ונגד הממשלה,
 של זו גם היא בלתי־צפוייה תמיכה

 ברבין. רבינוביץ, יהושע שר־האוצר,
 פעמים מיספר עצמו על הצהיר רבינוביץ

 היה ארוכות שנים ובמשך יונה, כעל
 רבין עם יחסיו וממנהיגיו. הגוש מדוברי

 ורבים מעורערים, האחרונים בחודשים היו
רבינוביץ. של הדחתו קרובה כי ניבאו

 ישראל ח״כ הכנסת, של ועדת־הכספים
כ ידוע קרגמן בראש־הממשלה. קרגמן,

 בראש־ תומך הוא כי מייד הודיע אך יונה,
גרשוני ״אם :עימו ונימוקו הממשלה,

ה בעד.״ אני ראש־הממשלה, נגד הוא
 חברי־ שני בין המגוחכת האישית יריבות

רבין. את הפעם שירתה אלה כנסת

היונים
:רבץ תנגדי **

הסיעה, ישיבת לאחר השבוע, במשך
אי רבין. מתנגדי במחנה כירסום־ענק חל

 מ־ נבהלו בגלוי, נגדו שיצאו רבים שים
 שהם תוך נסוגים, והחלו זה צעדם עוצמת

והתנצלויות. הסברים מגמגמים
המתנג מחנה בראש עצמו שהעמיד מי
 ושר־החוץ, ראש־הממשלה סגן היה דים

 ימים כעבור כבר אולם אלץ. יגאל
 לא דבריו כוונת כי אלון הסביר מיספר
 כיום פרס. לשימעון אלא רבין, אל היתד,
 ההסכם מאחרי עמד לא שפרס לכל ברור

 עליו. ידע לא ואפילו סבסטיה, מתנחלי עם
 מהתקפתו לסגת לאלון הפריע לא זה אולם

 ולתלות הסיעה בישיבת ראש־הממשלה על
בפרס. האשמה את

 יגאל עם שעבר השלישי ביום שקרה מה
 כי לפתע גילה אלון למדי. ברור אלון

 והוא ומאורגן, גדול יוני גוש התגבש
 לעמוד כדי העגלה על לקפוץ מוכרח היה

ש השמות אחד אף היה אלון בראשו.

 בראש יעמוד רבין שאם יודע שריד
 אותה, ירכיב ואף הבאה, לכנסת הרשימה

 אין ספיר, נפטר מאז בחוץ. שריד יהיה
במיפלגת־העבודה. מאחז כל לשריד

ו הוותיקים, מאנשי־הגוש הוא גרשוני
 איחוד־הקבוצות־והקיבוצים כנציג נחשב

גר מתרעם רבים חודשים מזה במפא״י.
 את מזניח ראש־הממשלה כי על שוני

 מתחשב או איתה מתייעץ ואינו המיפלגה,
בדעתה.
 החל הסיעה ישיבת אחרי כבר אולם

 זימן הוא גרשוני. נגד צעדים נוקט רבין
 וידידו האיחוד איש צמיר, דב את אליו

 :משימה עליו והטיל רבין, של האישי
גרשוני. לבין האיחוד בין טריז לתקוע

 מחברי־ כאחד נחשב זילברברג אברהם
 הוא וגם מפא״י, של הפיקחים הכנסת

 זילבר־ הגוש. של עמודי־התווך עם נמנה
 בא לא שראש־הממשלה על נעלב ברג

 לפני אושפז שם בבית־החולים, לבקרו
 נגד הענייניות וטענותיו חודשים, מיספר

 גרשוני. של לאלה דומות ראש־הממשלה
 הצליח תנועת־המושבים, איש זילברברג,

 שר־החקלאות את המתמרדת לקבוצה לרתום
 ש־ עליו מאיים כשהוא אוזן, אהרון

בו. תמיכתה את תסיר תנועת־המושבים
 חברי־הכנסת שני היא מעניינת תופעה
 ופייף־אל־ אבן־רביע חמד הערביים,

 רבין את גינה אבדרביע אל־זועכי. דין
 המערך מפלת בעקבות בסבסטיה. ההסכם על

 והחל, ראשו את אבו־רביע זקף בנצרת
 ב־ משתתף לכנסת, נכנס מאז לראשונה
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